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  :إسالمیة كتاب خواطر: أوالً 
                                                 األول الفصل                                                                 

  ؟ )التوازن البیئي(بـ  ما المقصود) ١(س
  .أجل راحة اإلنسان إبداع هللا للكون في صورة متوازنة ومتكاملة من

  .لیكون ذلك دلیالً حسیاً شاھداً على  قدرة هللا وعظمتھ: ج   لماذا خلق هللا الكون فى أبدع نظام ؟: ٢س
  

  ن ؟الكون أم اإلنسا: أیھما أسبق فى الخلق : ٣س
 .الكون أسبق فى الخلق من اإلنسان بمالیین السنین : ج
  ما المخلوقات التي سخرھا هللا لخدمة اإلنسان ؟ :٤س
اإلنسان مثل  مبذول منمخلوقات اكبر من قدرات اإلنسان وإمكاناتھ تعطیھ متطلبات الحیاة األساسیة بدون جھد / أ: ج

 ........والشمس والقمر  الماء والھواء
 .والزراعة وغیرھا  المعادن :مثلات سخرت لإلنسان لتعطیھ ما یشاء بعد بذل الجھد مخلوق/ ب
 عز جل ھذه المخلوقات غیر خاضعة لإلنسان ؟ لماذا جعل هللا) ٥(س

  .حتى ال یفسد الكون ویختل توازنھ ویلحق الضرر باإلنسان
  متى بدأت مشكالت البیئة تظھر فى الكون ؟: ٦س
  .ن منھج هللا ونسى رسالتھ فى التعمیر ال التخریب عندما ابتعد اإلنسان ع: ج
  .مشكلة تلوث البیئة : ج  ما أخطر مشكلة تواجھ اإلنسان فى العصر الحالى ؟: ٧س

 

  ؟ ضیات الخالفةتما مق) ٨(س
  .التصرف في شئونھا حسب منھج هللا                           عمارة األرض

  .ألنھا تنفیذ لتعلیمات هللا سبحانھ وتعالى  :جلماذا كانت عمارة األرض عبادة ؟: ٩س
 

   .المحافظة على األمانة          نحو الخالفة ؟ ما واجب اإلنسان) ١٠(س
  

  متى یكون اإلنسان خائناً لألمانة ؟وماذا یستحق ؟: ١١س
  .یعد عاصیاً ویستحق عقاب هللا فى الدنیا واآلخرة *** إذا أھمل وأتلف أو خرب وفسد: ج
  یحدث لو زادت األمطار أو قلت ؟ماذا : ١٢س
  .لو زادت األمطار لحدث طوفان وأغرق الكون بمن فیھ : * ج

 . ولو قلت األمطار لحدث جفاف وھلك الزرع والحیوان واإلنسان *** 
  ؟ التوازن اإلنساني ما أنواع) ١٣(س

  خلقي توازن                    توازن خلقي
 معامالت     )حج –زكاة  –صوم  – صالة( بادات ع   )روحیة –عضلیة  –عقلیة ( طاقات 

  .ھو من إبداع هللا وال دخل لإلنسان في وجوده    ؟ معنى التوازن الخلقي ما :١٤س
 

قى ما) ١٥(س ُ ل   .ھو الذي یتم بجھد اإلنسان وفكره وعلمھ       ؟ التوازن الخُ
  

  ؟ لماذا حقق هللا التوازن فى مملكة النحل: ١٦س
  .بدون رابط ألفسدت الكون وتحولت إلى كائنات ضارة ألنھا لو زادت : ج
  .ید لعلى عظمة الخالق المدبر : ؟   ج عالم یدل التوازن الموجود فى الكون: ١٧س

 

  وضح. في أعظم صورة في جسم اإلنسان  یتحقق التوازن) ١٨(س
 .خرىوتكامل تام بحیث ال تستغني أحدھا عن األ خلق هللا األجھزة الداخلیة بینھما توازن

  ؟ اإلسالم التوازن بین الطاقات لماذا أوجب) ١٩(س
 .للكشف عن كنوز األرض واستغاللھا فیما یفید حیاة اإلنسان

  ما مفھوم العبادة فى اإلسالم ؟) ٢٠(س
نواحي الحیاة من معامالت ومناسك  ولكن تشمل جمیع.. تقتصر على أداء الفرائض من صالة وصیام العبادة ال
  .وأخالق
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  ا الصالة ؟ وما أھمیتھا ؟م)٢١(س
 .تحقق أعلى درجات التوازن یقف فیھا العبد أمام ربھ خاشعاً  روحیة وریاضیة جسدیة الصالة عبادة : ج

 .مرات تبدأ من صالة الصبح فیتزود المرء بالتقوى ویمتنع عما یغضب هللا تتحقق كل یوم خمس : أھمیتھا**
  ؟ كیف تعلمنا الصالة المساواة) ٢٢(س

 .صفاً واحداً ال فرق بینھم إال بالتقوى المسلمین بوقوف
  ؟ الجماعة عن صالة الفرد لماذا تفضل صالة) ٢٣(س

 .بسبع وعشرین درجة وألنھا تعدل صالة الفرد –بین كل الناس فال فرق بین إنسان وآخر  ألنھا تحقق المساواة 
 وذلك ألنھا تحقق التكافل ؟ التوازن كیف تحقق – فرضھا هللا على القادرین  الزكاة عبادة مالیة (٢٤(س

 .س من البخل والشح وتزیل الحقد من النفوسنفالاالجتماعي بین الغنى والفقیر وتطھر 
  التوازن ؟ كیف یحقق الصوم) ٢٥(س

وتحقق التوازن داخل الجسم بما  وروحیة تحقق التوازن بین متطلبات الجسد وشھواتھ الصوم عبادة جسمیة
 ..تحمل تزرعھ من صبر وجلد و

            ؟ أنواع العبادات الحج من أي) ٢٦(س
  .تحدث فى العمر مرة واحدة  الحج عبادة جسمیة مالیة

 

  .بالتقوى في كل وقت كل العبادات یتزود العبد منھا   كیف تحقق العبادات كلھا التوازن ؟) ٢٧(س
 

رم الربا  لماذا أحل هللا) ٢٨(س ألنھ یحدث خالً فى التوازن الربا  الناس المنافع وحرم أحل هللا البیع لیتبادل ؟البیع وحَّ
 .المالى لإلنسان لما فیھ من استغالل من جانب األغنیاء للفقراء 

كل ما فیھ منفعة للنفس البشریة أما ما فیھ ضرر  البیع الذي أحلھ هللا .حالل ؟ وضح ھل البیع كلھ) ٢٩(س
 .فقد حرمھ هللا مثل الخمور والمخدرات

  الجالب ؟ ومن المحتكر ؟ َ نْ ) ٣٠(س
نْ  َ لع لبیعھا  الجالب م  .ثمنھا والمحتكر من یخزن السلع لیرفع –یجلب السِّ

  .والمال  حب الشھوات من النساء و البنیین   ؟ ما العقبات التي تقف في طریق تحقیق التوازن) ٣١(س
 

ّ حب) ٣٢(س   النساء التوازن البیئي ؟ كیف أخل
  .و الزھري الزنا والشذوذ فانتشرت األمراض كاإلیدز عض المجتمعات أباححب الشھوات من النساء في ب

  ؟ إلى أي حد وصل حب البنیین ؟وما عالقتھ بالتوازن البیئي) ٣٣(س
 بیئي والعجز عن سد االحتیاجات األساسیة فتسبب في إحداث خلل وصل إلى ازدیاد عدد األبناء

  .وضح.. حب المال لوث البیئة (٣٤(س
 .البیئة ویقومون بالبناء على األرض الزراعیة ل جعلت أصحاب األموال یتعدون علىشھوة الما

  .مذبحة الغزالن في وادي شعیب بالبحر األحمر     . المال أحدث خلل بیئي دلل على أن حب) ٣٥(س
 

  زوجین اثنین ؟ أمر هللا نوحاً أن یحمل في سفینتھ من كل: علل ) ٣٦(س
  ى األرض بعد الطوفانالتوازن البیئي إل حتى یعود

********************************************************************  
 :الثاني  الفصل                                                        

  ؟ التوازن البیئي في اإلسالم ما األسس التي تحقق) ١(س
 العمل واإلنتاج*  السماحة والتوسط*  انتشار الحب والتعاون*   ترشید االستھالك*

    الحیة؟ اذكر بعض األمثلة لوجود النظام فى الكائنات) ٢(س
  )الحمام –النمل  –النحل (مجموعات  
 

  .بالعقل وخلیفة هللا في األرض یحتاج إلى التنظیم ، ألنھ ممیز       اإلنسان ؟ ولماذا؟ ماذا یحتاج) ٣(س
 

  بقدر علل إنزال المطر )خلق كل شيء بقدر؟تعالى  ما الحكمة في أن هللا) ٣(س
 .لتحقیق التوازن الكوني.
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  نظام وتنظیم ؟ ومازال اإلسالم – كیف كان) ٤(س
 .مثل الصالة والصوم والحج اإلسالم بجمیع أركانھ وأحكامھ نظام وتنظیم

  األسرة لدى الكثیر من الناس ؟ وما الصواب ؟ ما مفھوم تنظیم) ٥(س
 خطأ شائع والصحیح أن تنظیم األسرة یعنى المحافظة على سرة یعنى تحدید النسل وھذایظنون أن تنظیم األ

 .السعیدة اقتصادیا وصحیاً  التوازن داخل األسرة والمجتمع بالصورة التي تحقق الحیاة
  .األفراد األسرة جمیعاً  یدل على أھمیة التعلیم والعلم   ؟ "اقرأ  "عالم یدل نزول أول آیة من القرآن) ٦(س

 

وزیادة عدد  –بھا زیادة عددیة  تقلیل عدد الموالید في المناطق التي: یعنى   ماذا یعنى تنظیم النسل ؟) ٧(س
 .بھا نقص بشرى الموالید في المناطق التي

 .لألفراد حیاة سعیدة بما یتیحالمحافظة على التوازن داخل األسرة والمجتمع  ؟المطلوب من تنظیم النسل ما الھدف )س
      زینة الحیاة كما جاء في  المناظرة ؟ ى یكون األوالدمت) ٩(س

  .إذا أحسن اآلباء تربیتھم ورعایتھم
  

  .حیث اعتبرھا من صمیم اإلیمان اھتم بھااإلسالم بالنظافة؟ ما مدى اھتمام) ١٠(س
 

 . وضح ماذا تشمل النظافة في اإلسالم ؟) ١١(س
 .وضوء ونظافة المالبس و األماكنویشمل الجسم عن طریق االستحمام وال : الحسيالجانب 

  .ویشمل نظافة القلب من الحقد والغل والحسد وكذلك نظافة العقل من الجھل : الجانب الروحي
   ؟ ما أثر النظافة على المسلم) ١٢(س

  .األمراض ،وتصفو روحھ وعقلھ من الكبر والطغیان تحمیھ من
 

  .الجمعة األقل وھى غسلمرة واحدة على  ؟المسلم على األقل كم مرة یغتسل) ١٣(س
 

عدم  عدم مداومتھ على الصالة وبالتاليما السبب في إصابة بعض الشباب بمرض جلدي ؟) ١٤(س
 الوضوء

 

 . بین ذلك مع األمثلة" المسلم نظیف اللسان والجوارح ) ١٥(س
نْ  َ  .حةعفیف اللسان صادق النصی سلم المسلمون من لسانھ ویده، فیحب أن یكون حلو الحدیث المسلم م

  استھالكھ ترشیدو تلویثھ عدم اوضحھم.. المحافظة على الماء لھا شقان ) ١٦(س
 

  المحافظة على الماء طاھراً نظیفاً تكلیف من هللا كیف ذلك ؟) ١٧(س
 ."والظل اتقوا المالعن الثالثة البراز في الموارد قارعة الطریق " قال رسول هللا

  الحیوانات المیتة إلقاء عدم   إلقاء القاذورات عدم   فیھأو التبرز التبول  عدم ؟ ما واجبنا نحو الماء) ١٨(س
   .ذلك دلل على.. ترشید المیاه واجب دینى) ١٩(س

 ."إنھ ال یحب المسرفین وكلوا واشربوا وال تسرفوا: " قال هللا تعالى 
 .األفدنة أنھ واجب قومي حتى ال تضیع المیاه التي تحتاجھا مالیین كما

صنابیر المیاه       المفتوحة فى الشوارع خراطیم المیاه: ج ر إھدار الماء وضیاعھ ؟ما مظاھ) ٢٠(س
 التالفة

وتحمى من  –الغازات الضارة  ألنھا تنقى الجو من الرسول الكریم بزراعة األشجار؟ لماذا یھتم) ٢١(س
 .النظیف وفر الھواءوت –وتوفر الراحة النفسیة بالنظر إلیھا  وتحمل الغذاء لإلنسان والحیوان –الریاح 

یزرع زرعاً  ما من مسلم یغرس غرساً أو" قال رسول هللا   .یزرع األشجار دلل على عظمة ثواب من) ٢٢(س
  ."صدقة فیأكل منھ طیر أو إنسان أو بھیمة إال كان لھ بھ

  .بنار جھنم توعد الرسول قاطع الشجر فى الطریق ما جزاء من یقطع األشجار بدون ھدف مفید ؟) ٢٣(س
  سورة المؤمنون:  القرآن الكریم         الدین كتاب:ثانیا

  س ما أھم صفات المؤمنین ؟ وما جزائھم ؟
  حفظ الفرج     - ٥أداء األمانة    -٤إیتاء الزكاة     -٣البعد عن اللغو    -٢الخشوع في الصالة   -١
  لفردوس أعلى درجات الجنةالجزاء من هللا ا                             المحافظة على الصالة -٦
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  الرضا وعدم التكبر والمن     .ما الشعور الذي یجب أن یسیطرعلى المؤمن وھو یؤدى الزكاة ؟ ٢س
  

  ما مراحل تطور خلق إلنسان كما وردت في اآلیة ؟ ٣س
  دبنفخ الروح فى الجس آخرخلقا  إنشاءالنطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم العظام ثم كساء العظام باللحم ثم 

  ج للحساب والجزاءلماذا یكون البعث ؟   ٤س
********************************************************************

****  
  أسئلة على سورة المؤمنون                                               

نُونَ " ١ مِ ْ ؤ ُ م ْ حَ ال َ ل ْ ف َ دْ أ َ اشِ * ق ْ خَ م ِ ھ ِ ت َ ال ي صَ ْ فِ ینَ ھُم ِ ذ َّ ونَ ال ونَ * عُ ضُ ِ ر عْ ُ ِ م و ْ َّغ ِ الل ن ْ عَ ینَ ھُم ِ ذ َّ ال َ   "و
  ؟) اللغو ( ،وما معنى ) خاشعون ( ، وما مفرد ) أفلح ( ما مرادف  –١
  .ما ال یُحمد من القول والفعل :  اللغو/ خاشع  ) م(ساكنون :  خاشعون/ فاز وسعد  :  أفلح –أ : ج
  .البعد عن الكالم السیئ  – ٢إقامة الصالة والخشوع فیھا    – ١: صفات المؤمنین  – ج ما صفات المؤمنین ؟ – ٢
ا "  – ٢ یھَ ِ ْ ف سَ ھُم ْ و دَ ْ ر ِ ف ْ ونَ ال ُ ث ِ َر ینَ ی ِ ذ َّ ٍ * ال ین ْ طِ ن ِ ةٍ م َ ل َ ال ْ سُ ن ِ انَ م سَ ْ ن ِ ْ ا اإل َ ن ْ ق َ ل دْ خَ قَ َ ل َ ونَ و دُ ِ ال ي * خَ ِ ً ف ة َ ف ْ ُط ُ ن اه َ ن ْ ل عَ َّ جَ م ُ ث

ینٍ  كِ َ ٍ م ار َ ر َ   "ق
  ا فیھا من داللة على قدرة هللا ؟عم تتحدث اآلیات ؟ وماذ – ١
  .تتحدث عن جزاء المتقین وھو دخول الجنة ،ومراحل خلق اإلنسان وتدل على قدرة هللا فى خلق اإلنسان  –أ : ج 
  ؟) قرار مكین  –ساللة  –الفردوس ( ما مرادف  – ٢
  .لى االستقرار الرحم وھذا یدل ع:  قرار مكین/ خالصة :  ساللة/ أعلى درجات الجنة :  الفردوس -ج
ینَ "  – ٣ ِ ل افِ َ ِ غ ق ْ ل خَ ْ ِ ال ن ا عَ َّ ن ا كُ َ م َ ِقَ و ائ رَ َ عَ ط بْ ْ سَ كُم َ ق ْ و َ ا ف َ ن ْ ق َ ل دْ خَ قَ َ ل َ ٍ * و ر دَ قَ ِ ً ب اء َ اءِ م َ م نَ السَّ ا مِ َ ن ْ ل زَ ْ ن َ أ َ و

ونَ  رُ ِ اد قَ َ ھِ ل ِ ابٍ ب ھَ َ ى ذ َ ل ا عَ َّ ن ِ إ َ ضِ و ْ ر َ ْ ي األ َّاهُ فِ ن كَ سْ َ أ َ   "ف
   ت ؟ما دالئل قدرة هللا فى اآلیا – ١

  .إنزال المطر وإبقاؤه وفى ذلك تھدید للبشر إن لم یطیعوا  – ٢خلق السماوات بغیر عمد     – ١: دالئل قدرة هللا     
بمقدار :  بقدر/ سماوات :  طریقة) م(: طرائق  –ج؟)أسكناه( ، وما مضاد ) بقدر  - طرائق ( ما مرادف  – ٢

  .ضیعناه :  أسكناه                /معین 
ینَ "  ٤ ِ ل كِ ْ ِآل ٍ ل بْغ صِ َ ِ و ن ھْ الدُّ ِ ُ ب بُت ْ اءَ تَن َ ن یْ ِ سَ ور ُ ْ ط ن جُ مِ رُ ْ ةً تَخ رَ جَ شَ َ ةً * و رَ بْ ِ ع َ ِ ل ام عَ ْ ن َ ْ ي األ ْ فِ كُم َ نَّ ل ِ إ َ   .... " و
  ؟) األنعام  –الدھن  –صبغ ( وما جمعھا ، وما مرادف ) عبرة ( ما مرادف  –أ 
  .نَِعم) م(الحیوانات التى تؤكل :  األنعام/ الزیت :ھنالد/ إدام وغموس :  صبغ/ عِبر)ج(عظة :  عبرة-أ: ج

  العبرة ھى أن هللا جعلھا مسخرة للناس  –ب         ما العبرة فى خلق األنعام ؟ وما فائدة األنعام ؟ –ب 
  ...االستفادة من لبنھا وصوفھا ولحمھا  – ٢نقلنا من مكان آلخر    – ١: فوائدھا 

  .ھى شجرة الزیتون : الشجرة  –ج    ما ھى الشجرة المذكورة ؟ -ج
یَ " ٥ ْ ن اةِ الدُّ َ ی حَ ْ ي ال ْ فِ اھُم َ ن ْ ف رَ تْ َ أ َ ةِ و رَ خِ ْ اءِ اآل قَ ِ ل ِ بُوا ب َّ ذ كَ َ وا و رُ َ ف ینَ كَ ِ ذ َّ ھِ ال مِ ْ و َ ْ ق ن ُ مِ َ أل َ م ْ َ ال ال َ ق َ رٌ و شَ َ َّ ب ال ِ ا إ َ ذ ا ھَ َ ا م

رَ  شْ ا تَ َّ م بُ مِ َ ر شْ َ ی َ ھُ و ْ ن ونَ مِ ُ ل كُ ْ ا تَأ َّ م ُ مِ ل كُ ْ أ َ ْ ی كُم ُ ل ْ ث   "بُونَ مِ
  أشقیناھم×  أترفناھمالجماعة من الناس            :  المأل -أ: ج ؟) أترفناھم ( ، وما مضاد ) المأل ( ما مرادف  –أ 

  ما حجة الكفار فى عدم اإلیمان ؟ وما جزاؤھم ؟ –ب 
  النار : جزاؤھم / أن الرسل بشر مثلھم ولو أراد هللا بھم الخیر ألرسل الرسل مالئكة : حجة الكافرین  –ب 
نِ "  ٦ یْ جَ ْ و ٍّ زَ ل ْ كُ ن ا مِ یھَ كْ فِ ُ ل اسْ َ ورُ ف ُّ ارَ التَّن َ ف َ ا و َ ن رُ ْ م َ اءَ أ ا جَ َ ذ ِ إ َ ا ف َ ن ِ ی ْ ح َ و َ ا و َ ن ِ ُن ی عْ َ أ ِ كَ ب ْ ل ُ ف ْ ِ ال نَع نِ اصْ یْ َ ن ْ   " اث
ل :  اسلك/ الفرن :  التنور -أ: ج ؟ )اسلك  - التنور ( ما م نى  –أ    .أدخِ

ألنھ سیعذب ) السفینة ( نوح ، وأمره هللا بصنع الفلك : النبى  –ب       ؟من النبى ؟ وبم أمره هللا ؟ ولم  –ب 
  .الكافرین بإغراقھم فى الطوفان لعدم إیمانھم بدعوتھ واتھامھم لھ بالجنون والكذب 

٧" ِ بُون َّ ذ ا كَ َ م ِ ي ب ِ ن ْ ر صُ ْ بِّ ان َ رَ ال َ ینَ ) ٣٩(ق مِ ِ اد َ نَّ ن حُ ِ ب ْ یُص َ ٍ ل یل ِ ل َ ا ق َّ م َ عَ ال َ ) ٤٠(ق قِّ َ أَخَذَتْ  حَ ْ ال ِ ُ ب ة حَ یْ ُ الصَّ ھُم
ینَ  مِ ِ ال َّ ِ الظ م ْ و قَ ْ ل ِ ا ل دً ْ بُع َ ً ف اء َ ث ُ ْ غ اھُم َ ن ْ ل عَ جَ َ   "ف

    ھالكین كالغثاء: غثاء. صیحة جبریل أو العذاب :  الصیحة –أ : ج ؟) غثاء  –الصیحة ( ما مرادف  –أ 
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  ما حال كل قوم مع رسولھم ؟ وما مصیرھم ؟ –ب 
  .یرھم الھالك فى الدنیا والعذاب فى اآلخرة التكذیب للرسل ومص: حالھم  –ب 
ونَ " -٨ جُ رَ ْ خ ُ ْ م َّكُم ن َ ا أ ً ام َ ظ عِ َ ًا و اب َ ْ تُر تُم ْ ن كُ َ ْ و م تُّ ا مِ َ ذ ِ ْ إ َّكُم ن َ ْ أ كُم دُ ِ ع َ ی َ ونَ ) ٣٥(أ دُ ا تُوعَ َ ِم اتَ ل ھَ یْ اتَ ھَ ھَ یْ   "ھَ
  .ت للحیاة والحساب راجعون بعد المو:  مخرجون/ بُعدا :  ھیھات –أ  )مخرجون  –ھیھات ( ا مرادف م –أ 

  .ینكر الكفار البعث والحساب  -ب         ماذا ینكر الكفار ھنا ؟ –ب 
وتُوا "  -٩ ُ ینَ أ ِ ذ َّ ال َ ْ و نكُم ِ ُوا م ن َ ینَ آم ِ ذ َّ ُ ال َّ ِ هللا ع َ ف ْ َر اتٍ  ی جَ َ ر َ دَ م ْ ل ِ ع ْ   طلب العلم فریضة على كل مسلم)"r(وقال الرسول ،"ال
  .ة والحدیث متفقان تماما ففیھما دعوة لطلب العلم وبیان لمنزلة طالبھ اآلی: ج  وازن بین اآلیة والحدیث ؟ –أ 
  ؟) الدرجات ( وما المراد بـ  بم یستحق اإلنسان ھذه المنزلة ؟ -ب
  درجات الجنة: الدرجات / منزلة طالب العلم الجنة ألن نفعھ للمجتمع كبیر  –ب  

  وھل ھو فرض على الرجال فقط ؟لى نشر العلم ؟ع)r(لعلم واإلیمان؟وكیف عمل الرسولما العالقة بین ا –ج 
عالقة العلم باإلیمان قویة ، فدیننا أساسھ العبادة القائمة على العلم بوجود هللا ، وكان الرسول یرسل الصحابة  -ج

  .لنشر الدین والعلم ویجتمع بالرجال والنساء لتعلیمھم لذا فالعلم للرجال والنساء 
  :أمام العبارة الخاطئة ) x(صحیحة ، وعالمة أمام العبارة ال) √(ضع ع مة 

  )√(تتركز قیمة العلم اإلسالمى فى أنھ یعین اإلنسان على األمور النافعة       – ١
 )√(یرفض اإلسالم استخدام العلم فى الوحشیة واإلبادة                   – ٢

١٠-  " َ أ َ اء ف َ اء م َ م نَ السَّ َ مِ ل نزَ َ َ أ َّ نَّ هللا َ َ أ ْ تَر م َ ل َ یضٌ أ ِ دٌ ب دَ ِ جُ ال َ ب ِ ج ْ نَ ال مِ َ ا و َ ُھ ان َ و ْ ل َ ًا أ ف ِ تَل ْ خ ُّ اتٍ م رَ َ م َ ھِ ث ِ ا ب َ ن ْ ج َ ر ْ خ
ودٌ  ُ سُ یب ِ اب رَ َ غ َ ا و َ ُھ ان َ و ْ ل َ فٌ أ ِ تَل ْ خ ُّ رٌ م ْ م حُ َ ى * و شَ ْ خ َ ا ی َ َّم ن ِ كَ إ ِ ل َ ذ ُ كَ ُھ ان َ و ْ ل َ فٌ أ ِ تَل ْ خ ُ ِ م ام عَ ْ ن َ األ َ ابِّ و َ و الدَّ َ اسِ و َّ نَ الن مِ َ و

هِ الْ  ِ اد َ ب ْ عِ ن َ مِ َّ ورٌ هللا ُ ف َ یزٌ غ ِ ز َ عَ َّ نَّ هللا ِ اء إ َ م َ ل   "عُ
وھى أن العلم طریق إلى معرفة هللا وخشیتھ وأن دراسة : تؤكد اآلیة على حقیقة  –أ : ج  عالم تؤكد اآلیة ؟ –أ 

  .مخلوقاتھ تزید اإلنسان إحساسا بعظمة هللا وقدرتھ 
  ؟)  جدد ، غرابیب( ؟ وما مفرد ) جدد ، غرابیب ، الدواب ( ما مرادف  –ب 
دة ) م: ( جدد –ب    شدید السواد : غربیب ) م: ( غرابیب/ الطریق فى الجبل والسماء : جُ

  .دابة ) م(كل ما یدب على األرض من كائنات :  الدواب
وال یجرمنكم شنئان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى "  ١١

  " .وال تعاونوا على اإلثم والعدوان 
  .یحملنكم :  یجرمنكمعداوة وبغض              :  شنئان –أ : ج  ؟) شنئان ، یجرمنكم ( ما مرادف  –١
ٍ وضحھ –٢   . فى اآلیة دعوة لمبدأ سام
  ..."واعتصموا بحبل هللا جمیعا وال تفرقوا "الدعوة إلى التعاون فى الخیر ونبذ الفرقة وترك التعاون الباطل:المبدأ   
  –   ) تعاون العرب مع المصریین (  ٧٣حرب  –ج  . للتعاون ، ووضح فائدتھ اذكر مثاال –٣
  .مع الصحابة فى حفر الخندق برأى سلمان الفارسى ) r(تعاون الرسول  

  التعاون :األول الدرس -
  لماذا كان اإلسالم أعظم نعمة أنعمھا هللا علینا ؟: ١س
  .ألنھ یسیر الحیاة ویسعد اإلنسان حیثما كان : ج
   اإلسالم التعاون وشجع علیھ ؟ كیف نظم) ٢(س
لم یترك التعاون ألھواء النفوس بل حدد المجاالت التى یجب أن یتعاون فیھا الناس ، والمجاالت التى یجب : ج

  .أن یحجموا عنھا فجعل للتعاون على الخیر ثواباً ، ولمن یتعاون على الشر عقاباً 
  وضح .......... جعل اإلسالم التعاون نوعین: ٣س
َّر تعاون على الشر - ٢الخیر  تعاون على -١ : ج من التعاون على الشر  وشجع التعاون على الخیر وجعل لھ ثواباً ونف

  ."وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان " وجعل لمن یباشره عقاباً قال تعالى
 .یضعفون ویطمع فیھم عدوھم :جماذا یحدث إذا تفرقت المجتمعات أفراداً وفئات ؟: ٤س
  ما العالقة بین التعاون واإلیمان؟ :٥س

  التعاون   على البر والتقوى نابعاً من اإلیمان با   العالقة ھي أن
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  لماذا جعل هللا التعاون على البر والتقوى نابعاً من اإلیمان با  ؟: ٦س
  .یصلنا بخالقنا فیرضى عنا  الذى وھو حبل هللا عظیم  الحقیقي لكل عملالحافز  ألنھ: ج
  لماذا ضرب القرآن  المثل بالواقع العربي قبل اإلسالم ؟: ٧س
 . كانوا یعیشون فى قبائل متفرقة یعتدى القوى فیھا على الضعیفلیوضح لنا أنھم : ج
 یحقر أن الشر من امرئ بحسب یحقره وال یخذلھ وال یظلمھ ال ، المسلم أخو المسلم )r( : " قال  :٩س
 ."وعرضھ ودمھ مالھ : حرام المسلم على المسلم كل ، المسلم هأخا
  :وھى إلى ذلك وبین حقوق األخوة )r (وقد دعا المصطفى –إالم یدعونا الحدیث ؟ ب  – ١
 ومعاونتھ ونصرتھ عدم التخلي عنھ- ٢       من األشكال عدم ظلمھ بأي شكل-١
 .عاة حقوقھ وحفظھامرا-٤       وعدم إھانتھ أو االستھانة بھ احترامھ -٣
  .یكفى :  بحسب/  إنسان     :  امرئ/  یحتقر ویقلل من شأنھ    :  یحقر –ج  ؟)یحقر ، امرئ ، بحسب ( ما مرادف  -ب
  ما قیمة تجمع األمة وما خطورة تفرقھا ؟ :١٠س  
 .المحافل الدولیة  وال یجعل لھا قیمة فى أعدائھا یحمیھا من أعدائھا وتفرقھا یجعلھا ضعیفة أمام تجمع األمة: ج
  كیف ازداد التعاون في العصر الحدیث ؟) ١١(س
جمعیات تعاونیة ، یتعاون فیھا الغنى مع الفقیر والقوى مع الضعیف ،ویتعاون الجمیع  حیث أقیمت: ج

 .إلصالح األرض وتنمیة المجتمع
 .على ذلك قدیماً وحدیثاً بفضل تعاونھم ، دلل انتصر المسلمون) ١٢(س

 .وتم حفر الخندق r هللا ومع قلة اإلمكانیات إال أن المسلمین تعاونوا حتى رسول "األحزاب" فر الخندق في غزوة ح: قدیماً 
  .انتصار العاشر من رمضان بفضل تعاون الشعب والجیش والعرب جمیعاً  : حدیثاً 
  ما أسمى درجات الحب ؟ وما مثالھ؟: ١٣س
  . ثال ذلك حب األنصار للمھاجرین وم... أسمى درجات الحب ھو الحب الخالص   : ج

  العلم   :الثاني الدرس -
 العلم نور : ؟ج اذكر حكمة مشھورة لھا عالقة بالعلم: ١س
  ؟ .العلم لھ أثر كبیر فى حیاة البشر وضح ذلك) ٢(س
ومكنھ  ینیر طریق اإلنسان فیرى أصغر الكائنات في أعماق البحار ،وأبعد الكواكب في السماء ، ألنھ" العلم نور  "

منفعتھ ومنفعة  والصحراء ، وقد استطاع أن یستفید منھا ، ویستغلھا فى من رؤیة كنوز األرض في باطن الجبال
 .س، وبالعلم سیطر اإلنسان على كثیر من األمراض ، وبھ أدرك اإلنسان شریعة هللا وحقیقة اإلسالم النا
ید ما تقول بآیات) ٣(س ِّ  .قرآنیة كیف تثبت أن الدین یدعو للعلم ، أ
زاد في تقدیر القلم وما  ثم **"اقرأ باسم ربك الذي خلق: " الوحي كانت تقدیراً للعلم  إن أولى آیات: *ج

ثم زاد جل  ***"ن والقلم وما یسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون  " : یسطره من علم ومعرفة فأقسم بھ
 .ھذا وحرص على العلم أي تكریم"  لماً  دنيزوقل رب : " االستزادة من العلم فقال  r شأنھ في طلب الرسول

 .وضح ھل للعلم جنسیة ؟) ٤(س
 .عربي ، وعلم أوروبي أو أمریكي ولكن االختالف یأتي في المنھج واالتجاه لیس للعلم جنسیة وال عنصریة ،فلیس ھناك علم

 ؟ما منھج العلم في اإلسالم) ٥(س
  .الدین وعلوم الدنیا المنھج ھو الجمع بین علوم: ج
  ؟فما ھما ؟ ولماذا.......االتجاه العلمى المعاصر ینحصر فى مجالین : ٦س
  .ألنھما المجاالن اللذان تبدو فیھما آیات هللا .   اإلنسان والكون : المجاالن : ج
  ؟ عالم یستند المنھج العلمى فى اإلسالم ؟ ولماذا: ٧س
 یستند إلى الدلیل العقلى واآلیات القرآنیة ، حتى یصل اإلنسان إلى الحقیقة الواضحة : ج

 ومن ألوانھا  ختلفاً  ثمرات بھ فأخرجنا ماء السماء من أنزل هللا أن تر ألم " : تعالى قال )٨(س
دد الجبال مر بیض جُ  ألوانھ مختلف واألنعام والدواب الناس ومن ، سود وغرابیب ألوانھا مختلف وحُ

  "غفور عزیز هللا إن العلماء عباده من هللا یخشى إنما ، كذلك
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  وعالم یدل ذلك؟ من خالل اآلیتین السابقتین ، من أكثر الناس خشیة ،
  عز وجل ھم العلماء ، ویدل ذلك على أھمیة العلم في التعرف على مظاھر قدرة هللا تعالى  أكثر الناس خشیة

 .وخشیتھ فى الكون ، وإلى معرفة هللا
 العلماء؟ كیف قدر اإلسالم) ٩(س

أمن ھو قانت آناء اللیل ساجداً وقائماً یحذر اآلخرة : " قدرھم برفع درجاتھم على غیرھم فقد قال جل شانھ 
  "األلباب یستوي الذین یعلمون والذین ال یعلمون إنما یتذكر أولوا ویرجوا رحمة ربھ قل ھل

  ؟ ما عالقة اإلیمان بالعلم: ١٠س
  اإلیمان یصل اإلنسان بربھ ویجعل لحیاتھ طعماً وھدفاً  -١: عالقة قویة بسبب  :ج
 .العلم یعین اإلنسان على األمور النافعة : ج                     .یعصم اإلنسان من االنحراف / ب
 ؟كرمتھم مصر بتكریم العلماء إتباعا لمنھج هللا ، فمن من العلماءالتزمت ) ١١(س

 .كثیر الباز ، د أحمد زویل  وغیرھما د فاروق: منھم 
 عن الفضیلة ، فكیف نرد علیھم؟ بعدوانھم أنھم یدافعوناإلرھابیون  یزعم )١٢(س

المبنى على العلم الصحیح باإلقناع  الدعوة إلى الفضیلة ال تكون بالقتل واإلبادة وإنما تكون ھذا خطأ كبیر ألن
 .على حیاتھمإلیذاء اآلخرین واالعتداء  الموجھ للخیر ، ال

  عالم یدل ذلك؟) كل م لم طلب العلم فریضة على:"  rقال) ١٣(س
 العلم فلم یفرض أي دین من األدیان العلم على أتباعھ كما فعل اإلسالم یدل ذلك على قیمة

 طلب العلم؟ الرسول المسلمین على كیف شجع: ١٤س
هللا ح ى  فى سبیلھ فھو فى سبیلطلب العلم بأن جعلھ فریضة ومن خرج  شجع الرسول المسلمین على: ج

، وكان الرسول یعلم أصحابھ فى ."خرج فى طلب العلم فھو فى سبیل هللا حتى یرجع من " r"یرجع فقال
المسجد ،ان الرسول یرسل أصحابھ على أنحاء البالد لتعلیم الناس ،  وكانت الجیوش یرافقھا عدد من 

 فتوحات المسلمین نشراً للعلم والمعرفة ونشر الدین العلماء لیعلموا ألبناء البالد المفتوحة  وجعل 
  :الثالث الدرس -

  .تقوم على أساس اللون أو الجنس أو الدین : جعالم تقوم الصراعات العنصریة ؟: ١س
 

 .وضح ذلك" .. العدل في اإلسالم عدل مطلق) " ٢(س
ال یتأثر بحب أو  العدل في اإلسالمألنھم عباد رب واحد ، وأبناء أب واحد ،و ساوى اإلسالم بین البشر جمیعاً 
  بغض وال یكون لفئة دون أخرى

  ؟ حكم اإلسالم لبلد دلیل توافر العدالة فیھ: ٣س
ألن اإلسالم دین ال یفرق بین كل أفراد المجتمع بسبب األصل أو الجنس الو المال أو اللون ، فعدالة : ج

  .اإلسالم تشمل المسلم وغیر المسلم 
  ؟ س أن یلتزموا بالعدللم أمر هللا النا: ٤س
 .ألنھ أقرب إلى خشیة هللا ویبعدھم عن غضبھ فیخشوا هللا فى كل أمورھم ألنھ یعلم كل ما یفعلون : ج
یدل على حرصھ التام  r الرسول موقفاً من مواقف اذكرمن المثل العلى فى تطبیق العدل ؟  ) ٥(س

 وعالم یدل ذلك ؟. المسلمین على إقامة العدل بین
  .وحریصاً على تطبیقھ  كان المثل األعلى في تطبیق العدل ،  r لالرسو: ج

 بنى مخزوم سرقت ، فأصاب قریش الھم وأرادوا التدخل لیعفو فقد روى أن امرأة من أشراف قریش من***
أتشفع في  r" :وعندما أخبره أسامة قال r بن زید رضي هللا عنھما ، لیكلم الرسول ولم یجدوا إال أسامة rالرسول

كانوا إذا سرق فیھم الشریف تركوه ،  أیھا الناس إنما أھلك الذین قلبكم أنھم: " فاختطب فقال  من حدود هللا ثم قام حد
  ." أقاموا الحد علیھ ، وأیم هللا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطت یدھا وإذا سرق فیھم الضعیف

 .مةاأل یدل على أنھ إذا ساد الظلم وغاب العدل ینقلب حال ھذا*****
 .أثر العدل في بناء المجتمعات العدل أساس الملك وضح ذلك ، مبینھ (:٦س

األفراد  یقوم المجتمع السلیم المتماسك الذي تتحقق فیھ مصالح العدل أساس الملك ألنھ على أساسھ
  والجماعات

7



  

  . لفتن یكثر الفساد وا/ ب        .   تظھر األھواء والمظالم / أ: ج؟   ما خطورة غیاب العدل: ٧س
 .یضیع األمن والسالم / د.                  تكثر الثورات : ج
 .تعود على الفرد والجماعة وضح ذلك للعدل آثار طیبة) ٨س

، تتاح الفرص للتفكیر الھادئ المبدع ،  یطمئن الناس ، فیعملون آمنین ، وینامون آمنین :بناء المجتمعات أثر العدل فى
  .، تتحقق رغبات الفرد والجماعة فى الھدوء واالستقرار    رات أن تظھر وتحقق أھدافھاللمواھب والقد وإعطاء الفرص

  ؟اإلسالمیة لماذا تقع الصراعات العنصریة فى بعض البالد وال تقع في البالد) ٩(س
على فیھا ، وانتشار الظلم والفساد واالنحراف ، وال تقع في البالد اإلسالمیة ألنھا تسیر  تقع الختفاء العدل

 تفرقة وال تمییز مبادئ اإلسالم حیث العدل والمساواة بین جمیع الناس بال
 علیھم؟ النقود وھم یشھد ون ما األضرار التي تحدث حین یراعى الشھود أصحاب) ١٠(س
 .ویسود الظلم وینتشر الفساد حین یحدث ذلك یختل میزان العدل ،: ج
 إلنقاذ المرأة المخزومیة؟وعالم یدل ذلك؟ ض القومالضغوط التى مارسھا بع  r كیف رفض الرسول) ١١(س

 (أسامة بن زید(المرآة المخزومیة ، بان أظھر غضبھ ، والم  الضغوط التي مارسھا بعض القوم إلنقاذ" r رفض الرسول
 حدث ذلك من ابنتھ ، ألقام الحد علیھا ، وقطع یدھا رضي هللا عنھ أن یشفع في حق من حقوق هللا ، وأقسم أنھ لو

  یدل ذلك على عدالة الرسولو
  .اھتم بحقوقھا وشدد على تطبیق مبادئ العدل مع المرأة : ؟  ج كیف اھتم اإلسالم بالعدل مع المرأة: ١٢س
 .أقر لھ العطف علیھ واالعتناء بھ ، أقر مبادئ العدل مع الطفل : ؟ج كیف عدل اإلسالم مع الطفل: ١٣س

  الحریة المشروعة  :الرابع الدرس  -
  ؟ أول من أعلن حقوق اإلنسان كاملة ؟ ومتى كان ذلك من: ١س
 .اإلسالم أول من أعلن حقوق اإلنسان كاملة وكان ذلك منذ أربعة عشر قرناً منذ دعا النبى لإلسالم : ج
 ."وضح.... ولیست الثورة الفرنسیة  القرآن الكریم أول وثیقة أعلنت حقوق اإلنسان) " ٢(س

 .العلمیة والحریة المدنیة نسانیة منھا حریة العقیدة وحریة الرأى وحریة الفكر والحریةأعلن الدین اإلسالمي الحقوق اإل
 " بالتقوى إال  أعجمي على لعربي فضل ال ، المشط كأسنان سواسیة الناس : "r الرسول یقول )٣(س

 األفضلیة؟ ولمن ؟ r قولھ یدل عالم
 .واألفضلیة ھنا بالتقوى اإلسالم ، یدل ھذا الحدیث الشریف على مدى الحریة فى ظل

 .؟) حریة العقیدة" (الحریة الدینیة" ما م نى ) ٤(س
 .ترك حریة العقیدة لغیر المسلمین دون إرغامھم على دخول اإلسالم : ج
  .بین مظاھر حریة العقیدة في  اإلسالم) ٥(س

 ن عقیدتھ ولم یفرضھا بالقوةترك الحریة الكاملة لإلنسان فى تكوی*   ر أحدا على الدخول فى اإلسالم  عدم إجبا*
 .النبى الیھود على دینھم بعد ان ھاجر للمدینة اقر*       ال یجوز للزوج المسلم إرغام زوجتھ الكتابیة على اعتناق اإلسالم**-

  اإلیمان ، فلماذا؟ الحوار أسلوباً في الدعوة إلى اتخذ اإلسالم) ٦(س
 .أو إدراك دون وعى لیس تقلیداً أعمى تناع الصحیح واالق عن اشئاً حتى یكون اعتناق الناس اإلسالم 

  .المجتمع ألنھا من أھم الوسائل لرقى   ؟ لماذا قرر  اإلسالم حریة الرأي) ٧(س
  

  ماذا تتیح حریة الرأى ألصحاب العقول الرشیدة ؟: ٨س
 تتیح لھم المشاركة فى سیاسة األمة واإلسھام فى حل المشكالت : ج
 .ذلك وضح  ..فى األخذ بالرأي اآلخر القدوةrكان الرسول) ٩(س

والدلیل عندما أخذ برأي  األمر على أصحابھ ،ویعمل برأیھم إذا كان األمر صالحاً ، یعرض r حیث كان
  .بدر الحباب بن المنذر في غزوة

 "علمھ إذا الحق یقول أن الناس ھیبة رجالً  یمنعن ال" :  r  یقول  هللا فرسول )١٠(س
  خوف: ھیبة                "ھیبة " فسر) أ)
 حقة یدعونا إلى حریة الرأي مادامت           الشریف؟ إالم یدعونا الحدیث) ب)

 ؟ وما داللتھ؟ )هللا اتق (الرجل الذي قال لھ  ما موقف عمر رضي هللا عنھ من )١١(س
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رضي هللا "  فقال" اتق هللا " أتقول ألمیر المؤمنین: " الحاضرین  فقال بعض) رضي هللا عنھ(لم یغضب 
ِْدعوه فلیقلھا لي ، " عنھ   " ചما قال َ    "نقبلھا ال خیر فیكم  إن لم تقولوھا ، وال خیر فینا إن لم " نعم
  ؟ ما المقصود بحریة الفكر: ١٢س
  .أن یكون لإلنسان الحق فى أن یفكر تفكیراً مستقالً فى جمیع الشئون : ج
  .یھدد سالمة الدولة وینشر الفتنة بین الناس : ؟        ج ما خطورة الحجر على حریة الرأى: ١٣س

  

  .أن یختار اإلنسان المجال المعرفى الذى یبحث فیھ : ؟ ج ما المراد بالحریة العلمیة: ١٤س
 

 بم یجب أن یلتزم من یمارس الحریة العلمیة) ١٥(س
  واألخالق القیم والعقائد                  السلیمة األسس العلمیة

  ھى الحریة التى تجعل اإلنسان أھالً إلجراء العقود : ؟ج دنیةما الحریة الم: ١٦س
  

  .الصبي ، المجنون ، السفیھ : ؟  جمن الذین استثناھم اإلسالم من حریة إجراء العقود: ١٧س
 

   اإلسالم والمجتمع  :األول الدرس:الثالثة الوحدة -
  اسھ؟    أس اذكر مبدأ ھاماً من المبادئ التى تقوم علیھا الحیاة ؟ وما: ١س  
  المسئولیة االجتماعیة : المبدأ: ج

 أن الفرد لیس مسئوالً عن نفسھ فقط وإنما مسئوالً عن المجتمع ومحاسب على التفریط فى حقھ : أساسھا **
 الفرد لیس مسئوالً عن نفسھ فقط ،ولكن مسئول عن نفسھ وعن مجتمعھ أیضا ، اذكر الحدیث) ٢(س

  "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیتھ : " r  "قال            .الذى یدل على ذلك
 .وضح مبیناً السبب.... تنوعت عالقات الفرد بمجتمع تربط الفرد بالمجتمع؟ ما العالقة التي) ٣(س

  :بالمجتمع العالقة التي تربط الفرد
المجتمع ، وإذا قوى  فإذا ضعف الفرد ضعف يسالمإلألن الفرد عضو في جسم المجتمع ا : عالقة عضویة

 .الواحد وى المجتمع مثلھ كمثل الجسدق
  إنسانیة بغیره اإلنسان لم یُخلق ویشرب فقط بل لیكون إنساناً لھ عالقات ألن:  عالقة إنسانیة

 .ألن خیر الفرد راجع إلى المجتمع وخیر المجتمع راجع للفرد : متبادلة عالقة  نفعة * 
 .العالقة؟ على أي أساس تكون ھذهلماذا كانت عالقة الفرد بالمجتمع عالقة منفعة ؟ و) ٤(س

 المجتمع راجع للفرد دون ظلم وذلك ألن خیر الفرد راجع إلى المجتمع ،وخیر
  .خوةإفالمسلمون .. ھذه العالقة على أساس أن صلة الفرد بالمجتمع صلة وثیقة وتكون 

  ؟ما األسس التى تقوم علیھا عالقة المنفعة المتبادلة بین الفرد والمجتمع: ٥س
  .أن یرعى مصالح الجماعة كأنھا مصلحتھ الخاصة / ب.     یؤدى الفرد عملھ على خیر وجھ  /أ: ج
  .تحققت األھداف فى السالم والبناء والتقدم : ؟جماذا یحدث لو توثقت الصلة بین الفرد ومجتمعھ: ٦س

  

  ؟ لماذا یجب أن یخلو المجتمع المسلم من الفساد: ٧س
  .رار فیستطیع العمل ومضاعفة اإلنتاج حتى یعیش فى أمن وینعم باالستق: ج
  ؟ماذا یجب على المجتمع حتى یتحقق السالم واألمن: ٨س
  .أن یبتعد عن الذنوب والمعاصى / ب.   أن یخلو من الفساد والمفسدین / أ: ج
  .یتصدى لكل انحراف خلقى أو سیاسي أو بدع تخالف مبادئ الدین : ج
  .الھجرة النبویة الشریفة : ج.  جماعىاذكر مثاالً فى سیرة النبي للعمل ال: ٩س

  

  ؟ما الحكمة أن الھجرة كانت عمالً جماعیاً : ١٠س
 .  حتى یتخذ ھذا العمل قدوة للمؤمنین لیعلموا أن العمل فى حاجة إلى أفراد تتكاتف جھودھم إلنجازه : ج
 .المجتمع التي تبین تعاون المؤمنین فى اذكر بعض الصور) ١١(س

 .وینھى عن المنكر بعضھم بعضاً بالمعروف أن یأمر : الصور ھي
 .طاعة هللا و رسولھ                      .إقامة الصالة وإیتاء الزكاة

   اإلسالم والنظام السیاسي: الدرس الثانى **************
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  ؟ ما المقصود بالنظام السیاسي فى اإلسالم  ؟ وعالم یقوم: ١س
  .الحكم النظام السیاسي فى اإلسالم ھو نظام : ج

  .عالقتھ باألمة اإلسالمیة / عالقتھ بوطنھ  د: ج.تحدید عالقتھ بمجتمعھ [/ تحدید عالقة الفرد بربھ / أ: یقوم على **
  ؟ ما المبادئ التى یقوم علیھا نظام الحكم: ٢س
  .فسھ أن یحكم الشعب نفسھ بن/ ب.                األمة مصدر السلطات وأن الحاكم یستمد سلطتھ منھا / أ: ج
  .سنة الرسول / ب.     القرآن الكریم / أ: ج   ما مصادر الحكم فى اإلسالم ؟: ٣س

  

  لماذا لم یترك اإلسالم لإلنسان وضع قواعد الحكم؟: ٤س
  ألن اإلنسان یخطئ ویصیب وكل قانون وضعھ البشر أصابھ التغییر وھذا دلیل على أن قانون البشر ال یسلم من الخطأ  : ج
  فماذا تشمل ؟ وماذا تتطلب ....م من نطاق األمانة وسع اإلسال: ٥س
  * مع الناس  * أمانة المسلم مع ربھ  : *جعلھا تشمل : ج

  .أن یكون الحكم بالعدل بما فى ذلك أولى األمر والقضاة : تتطلب ***
  الشورى       ما المراد بالشورى ؟/ أ: ؟    ج ما أسس الحكم فى اإلسالم: ٦س
  ة الحاكم برأى غیره من ذوى الخبرة للوصول إلى أصح اآلراء استعان: الشورى : ج
  تصریف الحاكم ألمور الشعب/ اختیار الحاكم ومبایعتھ على الطاعة     ب/ أ؟    بم یتحقق مبدأ الشورى: ٧س

    

  ؟ كثرة مشاورة النبي ألصحابھ: علل : ٨س
  .ر الحیاة لیستخرج منھم الرأى فیما لم ینزل بھ وحى خاصة فیما یتصل بأمو: ج
  ؟ما الدلیل على كثرة مشاورة النبي ألصحابھ: ٩س
  .أخذ النبي برأى الحباب بن المنذر فى غزوة بدر كما أخذ النبى برأى أم المؤمنین أم سلمة فى صلح الحدیبیة : ج
  .إذا وافق الصواب : ؟         ج متى نأخذ برأى المرأة ونعمل بھ: ١٠س

  

  ؟ سالم لإلنسانما الحقوق التى كفلھا اإل: ١١س
  .حق التعلیم / ھـ.   حق الكسب / د.      حریة الملكیة : ج.    حریة الرأى / حریة العقیدة        ب/ أ: ج
جعل جمیع الناس سواء بال عنصریة بسبب لون أو جنس أو دین : ؟ ج كیف حقق اإلسالم مبدأ العدالة: ١٢س

  .وجعل العدالة االجتماعیة مكفولة للجمیع 
  ؟ قیمة تحقیق العدالة بین أفراد المجتمع ما: ١٣س
  .یطمئن الناس ویعملوا آمنین وینطلقون لتحقیق أھداف الجماعة : ج
  ؟ لماذا لم یغفل اإلسالم العالقات الدولیة: ١٤س
  األساس فى خلق البشر التعارف واآللف مھما تنوعت األجناس واختلفت اللغات ألن : ج
  ؟ إلسالم فى العالقات الدولیةما أھم المبادئ التى قررھا ا: ١٥س
  .احترام حریة الشعوب وعدم التدخل فیھا : عدم اإلخالل بالمعاھدات ج/ ب.    احترام العھود / أ: ج

   اإلسالم والنظام االقتصادى******************
 ما مظاھر ذلك؟ (أو(باالقتصاد ؟ وماذا وضع لھ ؟  لماذا اھتم اإلسالم) ١(س

  الحیاة ،  اد ألنھ عصباھتم اإلسالم باالقتص
  .وكفایتھ حاجة اإلنسان الضروریة التي ال بد منھا لمعیشتھ وقد وضع نظاماً یتفق وروحھ وطبیعتھ ألنھ یعرف**
  اإلخوة       المودة         الرحمة   ھى ؟ فما....تصادیة فى اإلسالم على أسس تقوم العالقات االق: ٢س
  توكیداً لمبدأ التكافل االجتماعى فرض الزكاة   / مبدأ األخوة   ب/أ: ج    ما أركان االقتصاد فى اإلسالم ؟: ٣س

  

  مبدأ األخوة : ؟ج ما أول مبدأ تحقق عملیاً فى مجتمع المدینة بعد الھجرة: ٤س
  

  حتى ال یعیشوا عالة على األنصار : ؟ج لم خرج المھاجرون إلى ساحة العمل بعد الھجرة: ٥س
 

  عنھ؟ فى عھد سیدنا أبى بكر رضي هللالماذا قامت حرب الردة ) ٦(س
 .أركان االقتصاد اإلسالمي قامت ضد الممتنعین عن أداء الزكاة ألنھا أساس من أسس اإلسالم ، وركن من

 ؟r مبدأ المؤاخاة في اإلسالم فى المدینة في عھده كیف طبق اإلسالم) ٧(س
واألنصار إلى  المھاجرین r د دعا الرسولتحقق عملیاً في مجتمع المدینة مبدأ األخوة ، فق كان أول مبدأ
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اإلخاء وذلك ألن المھاجرین قد تركوا أموالھم فى مكة فوجدوا خیراً من ذلك في المدینة فقد عرض األنصار 
 .العمل ویسروا لھم الزواج ولكن أبى المھاجرون إال أموالھم ودیارھم

  ."منا فلیس من غ نا" :r قال رسول هللا (٨(س
 لیس على دیننا وما نعتقده: أى                 ؟" منا لیس: "بقولھما المراد ) أ)
 ما أنواع الغش التي تظھر فى المجتمعات الفاسدة؟) ب)
وقبول الرشوة وانتھاز حاجة المحتاجین لزیادة األسعار ، والغش في  االستغالل واالحتكار ، : أنواعھ من

  الخ.. الكیل والمیزان أو نوع السلع 
  . ووضح مصارفھ ص االقتصاد اإلسالمى ؟ما خ ائ: ٩س
  .إباحة الملكیة الخاصة  – ٢.    ألن الربا فیھ استغالل لحاجة الفقیر : تحریم الربا  – ١: ج
  .مجال تنمیة المال یكون بطریق حالل  – ٤تحریم الغش واالستغالل واالحتكار                            – ٣
  .ومثال علیا فى أعمالھم  فرض اإلسالم على أتباعھ قیما – ٥

  .موارد المیاه  – ٣المستشفیات     – ٢بناء دور العبادة    – ١: مصارفھ 
ما أفاء هللا على رسولھ من أھل القرى فللھ وللرسول ولذى القربى والیتامى والمساكین "قال تعالى :  ١٠س

  ... "ذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا وابن السبیل كى ال یكون دولة بین األغنیاء منكم وما آتاكم الرسول فخ
  ؟" آتاكم الرسول  –ابن السبیل  –دولة  –أفاء ( ما مرادف  –أ 
  .متداوال : دولة / ما حصل علیھ المسلمون من البالد المفتوحة دون حرب  : أفاء –أ: ج

  .أمركم بھ : أتاكم الرسول/ المسافر الذى ال یملك ماال یكمل بھ طریقھ   : ابن السبیل 
تدعونا اآلیة إلى توزیع الفىء والغنیمة بالعدل بین المسلمین  -بإالم تدعونا اآلیة ؟ وما فائدة ذلك ؟ –ب 

  .وطاعة الرسول باتباع أمره ونھیھ وذلك حتى یكون المال فى ید الجمیع 
بدون  اإلنسان ، وأخذ مالھ ؟حرم اإلسالم الربا ، ألن فیھ استغالالً لحاجةالربا لماذا حرم اإلسالم) ١١(س

  .التعاطف والرحمة فى المجتمع من انعداما وجھ ، ولما فیھ
   اإلسالم والثقافة والفنون ******************

لھا دور مھم فى حیاة اإلنسان ألنھا تتسل بھ وتعبر عنھ وتسجل تطوره : جما عالقة الثقافة باإلنسان؟: ١س
  .وتقدمھ

  .ى یتوصل إلیھا اإلنسان بعقلھ وفكرهھى العلوم والمعارف الت: ؟جما مفھوم الثقافة: ٢س
  

  ؟ ما مفھوم الثقافة فى اإلسالم: ٣س
  .ھى المعارف التى تدل على شخصیة المسلم وتقوم على عقیدة التوحید وعلى تطبیق الشریعة والتحلى باألخالق :ج
  .نشأت مع نزول الوحى على الرسول صلى هللا علیھ وسلم : ؟جمتى نشأت الثقافة فى اإلسالم: ٤س

  

  ما ھى مصادر الثقافة اإلسالمیة ؟:  ٥س
  .وھو المصدر األول للثقافة فى اإلسالم : القرآن الكریم/ أ: ج
  .وھى ما ورد عن النبي من قول أو فعل أو تقریر : السنة النبویة / ب
  . كل ما ورثھ المسلمون عن أسالفھم من علوم ومعارف واجتھادات  : التراث اإلسالمى :ج
  سالم فى الحركة الثقافیة ؟ ما أثر اإل:  ٦س
  حث اإلسالم على كشف أسرار الطبیعة والوقوف على نظم الكون :ج

  تسخیر هللا البحار واألنھار واألرض والسماء والكون كلھ لإلنسان : الدلیل ***
  .تربیة الفرد على حریة الفكر  – ان حمایة حقوق اإلنس – ١: خصائصھا  ما خصائص الثقافة اإلسالمیة:٧س
  .تقوم على أساس روحى یربط اإلنسان بربھ ودینھ وقد بدأت بنزول الوحى  – ٣
  ؟ ما صلة األدب باإلسالم:  ٨س
  .لألدب صلة قویة باإلسالم فھو یحرص على إكساب المسلم الصفات الفاضلة وھو من وسائل التعبیر عن الذات : ج 
   ؟ما األدب الذى یقبلھ اإلسالم: ٩س
  ح المجتمع البشرى والسیر بھ فى طریق الكمالاألدب الداعى إلى إصال: ج
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  ما خالصة القول فى األدب ؟ : ١٠س
  ان األدب بشعره ونثره مباح ما دام یدعو إلى الفضیلة ویحقق المتعة والفائدة للفرد والمجتمع :ج 

بن أبى یحب شعر أمیة ) r(، وكان الرسول ) الشعر كالم یُقبل حسنھ ویرفض قبیحھ ( قال الشافعى وقد ***
  .الصلت ویشجع قائلیھ لما فیھ من إیمان با  

قال للسیدة عائشة عندما زفت امرأة ) r(لم یحرمھ بدلیل أن الرسول : ج؟ ما حكم اإلسالم فى الغناء:  ١١س
  ) .كالم كتاب المدرسة (  "ھم اللھو أما كان معكم من لھو فإن األنصار یعجب: یا عائشة : "إلى رجل من األنصار 

 :الرابعة وحدةال -
   :والثاني الدرس األول -                                                    

 العبارة السابقة؟ ما مدى صحة) أ       )؟باألمراض النظافة تقي الجسم من اإلصابة (١(س
 جلدیةبخاصة األمراض ال ھذه العبارة صحیحة ألن النظافة تقي الفرد من اإلصابة باألمراض والعدوى

 دور مھم فى حسن العالقات بین المسلمین؟ كیف یكون للنظافة) ب)
المسلم طاھر البدن ال  النظافة مفھومھا واسع فھي تشمل نظافة الجسم كلھ والملبس والمكان عندھا یكون

 .منھ یتأذى الناس من رائحتھ وال ینفرون
 یغتسل المسلم؟ لماذا شرع اإلسالم االغتسال؟ ومتى (٢(س

فینفرون منھ  المسلم نظیفاً طاھر البدن ، ال یتأذى الناس من رائحتھ ، سالم االغتسال ، لیكونشرع اإل
 .ویبتعدون عنھ

 .    أماكن لقاء الناس-٢                   الذھاب للمسجد في الجمع واألعیاد -١           یغتسل المسلم عند
 أثناء النفاس الفتاة أثناء الحیض والمرآة         -٥یةللنظافة الیوم -٤            قبل اإلحرام  في الحج-٣
 واالستحمام؟ ما الفرق بین االغتسال) ٣(س

أما  –إلخ .. القرآن  وھو ضروري لقیام المسلم بأداء الصرة أو الحج أو قراءة االغتسال یكون للطھارة
 .العامة االستحمام فھو للنظافة

 أكمل ............و............و..........من موجبات الغسل ) ٤(س
  شھیداً  إذا كان موت المسلم إال- ٢      المرآة انقطاع دم الحیض أو النفاس عند-١
 المنى في النوم أو الیقظة خروج-٣
  اذكر بعض سنن االغتسال؟) ٥(س
  الصالة الوضوء كما في*            غسل الیدین*          التسمیة عند البدء*
  والثانیة والثالثة سنة ولى فرضغسل الرأس ثالثاً ، األ*
 النفس عن أعین الناس غض البصر وستر*      األیسر ثم غسل الشق األیمن*
  : ھي فرائض أو أركان االغتسال*
 الممیزة للعبادة عن العادة ومحلھا القلب ھي: النیة *
  وتعمیم الجسم والشعر بالماء الطھور ویتتبع : غسل جمیع األعضاء*

  
  

عن األستاذ  للعلم ھذا العمل منقول 
 لھفالرجاء الدعاء صالح القاضي 

  والدعاء لي ولوالدي ولسائر المسلمین
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